
Wij, CLIP GGz / STIP GGz, nodigen u van harte uit om op  

17 juni 2022 

wederom met ons mee te  denken en “werken” aan meer en betere 

ontwikkelingsmogelijkheden voor mensen met een  

psychische kwetsbaarheid in Flevoland. 

 

Cliënt in de Hoofdrol 
“Hoe serieus neem jij dit?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In Provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1, Lelystad 

 10:30 uur – 16:00 uur (definitief programma zie hieronder) 

 

Doel van de bijeenkomst is het inventariseren en bespreken van de stand van zaken en de voortgang 

van de onderwerpen die vorige jaren n.a.v. onze samenwerkingsovereenkomst op de rails zijn gezet. 

Zijn we op de goede weg om de cliënt centraal te zetten? 

Graag gaan wij samen met u kijken en bespreken hoe de cliënt in de hoofdrol kan staan. Hoe serieus 

nemen wij dit zelf? Wat hebben wij als cliënt, organisaties (waar de cliënt mee te maken krijgt) en 

gemeentes nodig om dit goed op te pakken? 

  

U kunt zich aanmelden via ons mailadres almere@stip-flevoland.nl. 

Wilt u heel graag komen, maar is dit praktisch ingewikkeld voor u? Graag gaan wij met u in gesprek 

hoe wij uw aanwezigheid wel mogelijk kunnen maken! 

 

Portretrecht 

Tijdens dit congres kan het zijn dat er foto’s gemaakt worden of gefilmd wordt. Wij willen u wijzen op uw portretrecht. Indien u niet in beeld 

wilt komen, dan kunt u zich melden bij de registratiebalie op de dag van het congres. 

 

 

mailto:almere@stip-flevoland.nl


PROGRAMMA 17 juni 2022 

 

Het programma van 17 juni 2022  ziet er als volgt uit: 

10.00 uur: Inloop, wij verwelkomen u met koffie en/of thee 

10.30 uur: Welkom  

10.40 uur: Opening  

10.55 uur: Interview ervaringsdeskundige Caroline en Hans, afgewisseld met theater 

11.15 uur: Gastspreker Karlijn Roux  

12.15 uur: Theater 

12.30 uur: LUNCH 

13.30 uur: Introductie workshops door theater 

13.45 uur: Workshops 

-Workshop 1: “Handvatten voor een goed gesprek” door Adri Bouterse 

De uitkeringsinstanties richten zich op arbeidsdeelname door iedereen. En de grote vraag is dan: 

“wat is er voor nodig om dat voor elkaar te krijgen?” Die vraag wordt nog belangrijker als je nog 

herstellende bent. Door het gesprek met je contactpersoon voor te bereiden, kun je in samenwerking 

een plan maken om de maatschappelijke deelname vorm te geven. Die voorbereiding is ook 

bruikbaar als je je wilt presenteren aan eventuele werkgevers. Over die voorbereidingen willen wij in 

gesprek gaan. 

-Workshop 2: Ervaringsdeskundigheid in de praktijk door Marije Louwerman 

 “Positie van de Ervaringsdeskundigheid, hoe is dat verankerd binnen organisaties?” 

 Op een creatieve manier gaan we met elkaar in gesprek over welke positie een ervaringsdeskundige  

 inneemt binnen de organisatie. Daarnaast kijken we wat de verwachtingen van de  

 ervaringsdeskundige en van de organisatie zijn, en welke mogelijkheden er zijn om deze  

  verwachtingen uit te kunnen laten komen. 

-Workshop 3: Suïcide preventie  door Jeannette Pullen 

  “ Hoe maak je dit bespreekbaar? Wat is daarvoor nodig? 

Wat is suïcidaliteit? - taboe en mythen - hoe wordt iemand suïcidaal?  - kwetsbaarheid en 

beschermende facturen - signalen. Het doel van de workshop is dat we in deze maatschappij met 

elkaar gaan praten en echt contact gaan maken. Je hoeft er alleen maar te zijn en zonder oordeel 

naar iemand te luisteren. Iemand die op dat moment niet in staat is het leven op zijn wijze te leven. 

Door te luisteren en er te zijn haal je degene uit het isolement van deze eenzame gedachten. 

 

-Workshop 4: LOC cliëntenraden “rechten van de cliënt” door Theo van Ooi 

 Wat zijn eigenlijk jouw rechten als client in de GGZ (heb je die in beeld)? 

 En als je ze in beeld hebt: worden die rechten gerespecteerd (heeft behandelaar ze op het netvlies)? 

 



-Workshop 5: Crisiskaart: van crisis tot zelfregie? door Mirjam Bloedjes 

'Wat zet je in je crisisplan en op je Crisiskaart' als het gaat om eigen regie, wat moet een ander doen- 

of juist laten op het moment dat je zelf geen woorden kunt geven aan wat je nodig hebt?.’ De 

Crisiskaart is een praktische tool voor de kaarthouder zelf en zijn of haar omgeving en de 

hulpdiensten. 

15.15 uur: Thee en koffie pauze 

15.30 uur: plenair terugkoppeling workshop en theater 

16.00 uur: Napraten onder het genot van een hapje en een drankje! 

 

Aanmelden graag uiterlijk 10 juni 2022 via: almere@stip-flevoland.nl 

 

WAT GEBEURT ER NOG MEER? 

 

Suus geeft weer een impressie van de dag weer via verschillende cartoons Infomarkt in de centrale 

hal. 

 

Theatergroep De Kracht van Beleving zal het programma een bijzonder tintje geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


